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আফনন তাআমভয়া য.  এয কাযাভত  তথাকমথত তাঈীদফাদী বাআনদয কানছ অভায মকছু প্রস্তাফ 
Ijharul Islam Al-kawsary 

 
অনানদয াভনন একটা কুআজ যাখমছ। মননচ আফনন তাআমভয়া য. এয কাযাভত ম্পনকে যম ঘটনাগুনরা ঈনেখ 
কযা নয়নছ যগুনরা মমদ হুফহু পামানয়নর অভনর থাকনতা, তনফ তথাকমথত তাঈীদফাদী বাআনয়যা কী কী 
ভন্তফয কযনতন দয়া কনয কনভনটট ঈনেখ কযনফন। কুআজ ঈন্ধকু্ত। পামানয়নর অভনরয ঘটনা মন যয় তাযা যমভন 
মফমবন্ন মফনেলণ কনযনছ অনাযা কনভনটট এফ ঘটনায মফনেলণ কযনফন। প্রনতযকটা ঘটনায অরাদা মফনেলণ 
এফং এগুনরায ভানঝ তানদয ফক্তফয নুমায়ী কী কী কুপুযী- মযকী ফক্তফয অনছ যটা ঈনেখ কযনফন। আফনন 
তাআমভয়া য. এফ কাযাভনতয কাযনণ কনতাফায কুপুযী- মযনকয টযাগ রাগান যটা যদখনত চাআ। অয 
ফতেভান ারাপী ায়খযা যমভন ড.ারাহুদ্দীন অর- ভনুমজদ তায জীফনী মফলনয় অফু াপ অর- ফামমায এয 
মকতাফটা তাকীক কনয প্রকা কনযনছন এফঙ ন্যান্য ায়খযা এগুনরা প্রচায কনয থানকন, ভানুলনক এগুনরা 
ড়ায দায়াত মদনয় থানকন, তানদয ম্পনকে অনাযদয ভতাভত জাননত চাআ। যমফ ঈমদ ায়খযা আফনন 
তাআমভয়া য.  আফনুর কাআময়যভ য. এফ কুপুযী কথা প্রচায কনয তানদয ম্পনকে অনানদয স্পষ্ট ফক্তফয 
চাআ। দয়া কনয যকঈ এমড়নয় মানফন না। পামানয়নর অভনরয যেনে মমদ যানা ভাায দামড় াো ফযফায কনয 
থানকন তনফ  আফনন তাআমভয়া  ঈদী ায়খনদয যেনে  যআ দামড়াো যমন াাড় ভাায দাাঁমড়াো না 
য়।  
  
আফনন তাআমভয়া য. এয মকছু কাযাভত:  
  
আফনন তাআমভয়া য. এয জীফনী অনরাচনা কনযনছন তায মফমষ্ট ছাে আফনুর কাআময়যভ য। তায ৃথক জীফনী 
মরনখনছন আফনন তাআমভয়া য. এয মফমষ্ট দুআ ছাে। একজন নরন, ানপজ অফু াপ ঈভয আফনন অমর 
অর- ফামমায (ভতৃ:৭৪৯ ম:) মতমন অর- অ’রাভরু অমরয়যা মপ ভানামকমফ আফনন তাআমভয়া মরনখনছন। আফনন 
তাআমভয়া য. অনযক ছাে আফনন অব্দরু াদী য. (ভতৃ: ৭৪৪ ম:) অনযকমট জীফনী মরনখনছন। তায মরমখত 
জীফনীয নাভ অর- ঈকুদুর দুযমযয়া মভন ভানামকমফ াআমখর আরাভ আফনন তাআমভয়া। 
অমভ এখানন আফনন তাআমভয়া য. এয মফমষ্ট ছােনদয ফণেনায় তায মকছু ঈনেখনমাগয কাযাভত ঈনেখ কযমছ। 
 
কাযাভত- ১:  
রন ভাপুজ যদনখ মফজনয়য ংফাদ:  
গানয়ফ ম্পনকে আফনন তাআমভয়া য.  এয কাযাভত:  
  
অোভা আফনুর কাআময়যভ (যঃ)  “ভাদামযজু ামরমকন যহু ভানামমমর াইমযন” নাভক মকতানফ অোভা 
আফনন তাআমভয়া (যঃ) এয কাযাভনতয কথা ঈনেখ কনযনছন। অোভা আফনুর কাআময়যভ (যঃ) মরনখনছন-  

 ٚجٌٙض٠ّس جٌذجتشز أْ : جٌؾحَ ٚلصذٚج جٌططحس ضذشن ٌّح ٚعرؼّحتس جغٕط١ٓ عٕس ٚجألِشجء جٌٕحط أخرش
 ؽحء ئْ لً : ٌٗ ف١محي ١ّ٠ٕح عرؼ١ٓ ِٓ أوػش رٌه ػٍٝ ٚألغُ ٌٍّغ١ٍّٓ ٚجٌٕصش جٌظفش ٚأْ ػ١ٍُٙ

 ضىػشٚج ال : لٍص ػٍٟ أوػشٚج فٍّح : لحي رٌه ٠مٛي ٚعّؼطٗ  ضؼ١ٍمح ال ضذم١مح هللا ؽحء ئْ : ف١مٛي هللا
 جإلعالَ ٌج١ٛػ جٌٕصش ٚأْ جٌىشز ٘زٖ فٟ ِٙضِْٚٛ أُٔٙ : جٌّذفٛظ جٌٍٛح فٟ ضؼحٌٝ هللا وطد
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“তাতাযীযা মখন ভুমরভ ঈম্মানয মফমবন্ন ঞ্চনর যনা মবমান মযচারনা কনয এফং ানভ অক্রভনণয 
ঈনদযাাাগ গ্রণ কনয তখন ৭০২ মঃ নন ানয়খ (যঃ) াধাযণ ভানুল এফং অভীয- ঈভাযানদযনক ংফাদ 
মদনরন যম,  “তাতাযীযা যামজত নফ এফং ভুরভানযা মফজয়  াাময রাব কযনফ।”। মতমন তাাঁয কথায ঈয 
ত্তযমটয যফম কভ যখনয়নছন। তাাঁনক ফরা র, অমন আনাঅো ফরনু! তঃয মতমন ফনরন, 
মনমিতবানফ আনাঅো ফরমছ, ম্ভাফনা মননফ নয়। অমভ তাাঁনক ফরনত শুননমছ, মখন তাযা অভায ঈয 
ীড়াীমড় কযর, অমভ তানদযনক ফররাভ, যতাভযা ীড়াীমড় কয না, অো তায়ারা রঈন ভাপুনজ মরনখ 
যযনখনছন যম, তাযা যামজত নফ এফং ভুরভানযা মফজয়ী নফ। 
[ভাদামযজু ামরমকন, খ- - ২, ৃষ্ঠা- ৪৮৯]  
  
অোভা আফনন তাআমভয়া (যঃ) অয ননক কাযাভনতয কথা ঈনেখ কনযনছন, আফনন অব্দরু াদী ভকুানদ্দী 
(যঃ) এফং অোভা আফনুর কাআময়যভ ( যঃ)। মফস্তামযত জানায জন্য অগ্রী াঠক, ভাদামযজু ামরকীন  
অ’রাভরু অমরয়যা গ্রন্থদ্বয় যদখনত ানযন। 
¬ 
কাযাভত- ২: আফনন তাআমভয়া য. এয বমফষ্যৎফাণী:  
  
অোভা আফনন তাআমভয়া (যঃ) এয মফনল ছাে অোভা আফনুর কাআময়যভ (যঃ) মরনখনছন-  

 ذرؼط ٚأخرشٟٔ ٌغحٟٔ ذٗ ٠ٕطك ٌُٚ ػ١ٍٗ ػضِص ِّح ذٟ ضخطص ذحغٕس ذأِٛس ِشز غ١ش ٚأخرشٟٔ
 ؽح٘ذٖ ِٚح ذم١طٙح أٔطظش ٚأٔح ذؼعٙح سأ٠ص ٚلذ أٚلحضٙح ٠ؼ١ٓ ٌُٚ جٌّغطمرً فٟ ضجشٞ ورحس دٛجدظ
 أػٍُ ٚهللا ؽح٘ذضٗ ِح أظؼحف أظؼحف رٌه ِٓ أصذحذٗ ورحس

“মতমন অভানক ননকফায ননক ফানতমন মফলযয়য ংফাদ মদনয়নছন। মতমন শুধ ুঅভানক এগুনরা ফনরনছন এফং 
এ মফলয় ম্পনকে অমভ কাঈনক মকছু ফমর মন। মতমন অভানক বমফষ্যনতয ননক ঘটনায ংফাদ মদনয়নছন মকন্তু 
মতমন ভয় মনমদেষ্ট কনয যদনমন। তাাঁয বমফষ্যৎ ফাণীয মকছু মকছু অমভ ঘটনত যদনখমছ এফং ফমষ্টগুনরা ংঘমটত 
য়ায নোয় অমছ। তাাঁয ফড় ফড় াগনযদগণ অমভ মা যদনখমছ, তায যচনয় ফহু ফহু গুণ যফম যদনখনছন”  
[ভাদামযজু ামরমকন, খ- - ২, ৃষ্ঠা- ৪৯০]  
  
কাযাভত- ৩:  ন্তনযয মফলয় ম্পনকে ফগত য়া:  
আফনন তাআমভয়া য. এয ছাে অফু াপ ঈভয অর- ফামমায ফনরন,  

 جٌىالَ ٔمطغ ٚجؼٍٕح ف١ٙح والِٕح ٚغحي ِغحتً ػذز فٟ ِٕحصػس جٌفعالء ذؼط ٚذ١ٓ ذ١ٕٟ جشٜ أٔٗ"
 ف١ٙح جٌمٛي ِٓ ٠شجذٗ ِٚح جٌؾ١خ ئٌٝ ٔشجغ ذأْ ِغأٌس وً فٟ

  
 ِغأٌس ٌٕح ٠زوش ٚؽشع ٘ٛ عرمٕح رٌه ػٓ ذغإجٌٗ ّّٕ٘ح فٍّح دعش ػٕٗ هللا سظٟ جٌؾ١خ أْ غُ

 ِٕٙح ٠شجخ غُ جٌؼٍّحء ألٛجي ٠ٚزوش ِغأٌٗ وً فٟ أٚسدٔحٖ ِح غحٌد ٠زوش ٚجؼً ف١ٗ وٕح وّح ِغأٌس
 ِٕٗ ٔغطؼٍّٗ أْ لصذٔح ِح ٌٕح ٚذ١ٓ ػٕٗ ٔغأٌٗ أْ أسدٔح ِح آخش ػٍٝ أضٝ دطٝ جٌذ١ًٌ ٠شجذٗ ِح

 وحْ ِّح ػ١ٍٗ هللا ٚأظٙشٖ ذٗ وحؽفٕح ِّح ِطؼجر١ٓ ِرٙٛض١ٓ أٚال دعشٔح ِٚٓ ٚصحدرٟ أٔح فرم١ص
 ."خٛجغشٔح فٟ

থোৎ অভায ানথ একজন ম্মামনত অনরনভয কনয়কমট ভাঅরা মননয় মফতকে নরা। এ মফলনয় অভানদয 
অনরাচনা ননক দীঘর্ নরা। প্রনতযক ভাঅরায় অভযা এবানফ কথা যল কযরাভ যম, ভাঅরায ভাধান 
আফনন তাআমভয়া য. এয কাছ যথনক যজনন মননফা। 
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এযয ায়খ য. অভানদয মনকট ঈমিত নরন। অভযা মখন ভাঅরাগুনরা ম্পনকে ায়খনক মজজ্ঞাা 
কযায আচ্ছা কযরাভ মতমন অভানদয মজজ্ঞাায ূনফেআ অনরাচনা শুরু কযনরন। মতমন অভানদয অনরাচনা 
নুমায়ী এনকয য এক ভাঅরায ভাধান ফরনতমছনরন। প্রনতযক ভাঅরায় অভানদয কামিত ঈত্তয প্রদান 
কযমছনরন। এবানফ মতমন প্রনতযকমট ভাঅরায় ঈরাভানয় যকযানভয ফক্তফয এফং দমরর নুমায়ী প্রাধান্য ায়া  
ভাঅরামট ঈনেখ কযমছনরন। ফননল মতমন অভানদয অনরামচত ফেনল ভাঅরামটয ভাধান প্রদান 
কযনরন। অভানদয ন্তনযয মফলয়গুনরা অো তায়ারা এবানফ সুস্পষ্ট কনয প্রকা কযায় ঈমিত যরাকজন, 
অভায ঙ্গী  অমভ অিমেমিত  মফস্মনয় তবম্ব নয় যগরাভ। 
[অর- অ’রাভরু অমরয়যা মপ ভানামকমফ আফনন তাআমভয়া, ৃ.৫৩, তাকীক, ারাহুদ্দীন অর- ভনুমজদ, 
প্রকাকার, ১৯৭৬ আং, দারুর মকতামফর জাদীদ, ফয়রুত, যরফানন]  
 
মননচয মিনট যদখুন,  
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এছাড়া অফু াপ অর- ফামমায ন্তনযয মফলনয় আফনন তাআমভয়া য. এয ফগত য়া ম্পনকে অয 
ফনরন,  

 ذٗ خحغشٞ ٠غططُ فّح ئ٠شجد ٌٟ ٠ذعش ِغأٌس ذذع ئرج ف١ٙح صذرطٗ جٌطٟ جأل٠حَ خالي فٟ وٕص ٚ
 ٚجٖٛ ػذز ِٓ جٌجٛجخ ٠زوش ٚ ف١شدٖ ٠ؾشع دطٟ

থোৎ অমভ মখন যমভনয় তায ংস্পনে মছরাভ, তখন অভায ভনন যকান মফলনয় প্রশ্ন ঈত্থামত য়ায নঙ্গ 
মতমন এয জয়াফ মদনত শুরু কযনতন এফং কনয়কবানফ এয ঈত্তয প্রদান কযনতন। 
[অর- অ’রাভরু অমরয়যা মপ ভানামকমফ আফনন তাআমভয়া, ৃ.৫৩, তাকীক, ারাহুদ্দীন অর- ভনুমজদ, 
প্রকাকার, ১৯৭৬ আং, দারুর মকতামফর জাদীদ, ফয়রুত, যরফানন]  
  
কাযাভত- ৪: নন্যয াাময 

 ٌّح أٔٝ فحضفك لحي دِؾك ئٌٝ عحفش أٔٗ جٌذش٠ّٟ ذٓ أدّذ جٌّمشٞء جٌصحٌخ جٌؾ١خ ٚدذغٕٟ"
 صلحق فٟ أِؾٟ فجؼٍص أٍ٘ٙح ِٓ أدذج جػشف ال ٚأٔح جٌرطس جٌٕفمس ِٓ ؽة ِؼٟ ٠ىٓ ٌُ لذِطٙح
 ف١ٙح صشز ٠ذٞ فٟ ٚٚظغ ٚجٟٙ فٟ ٚ٘ؼ فغٍُ ِغشػح ٔذٛٞ ألرً لذ ذؾ١خ فارج وحٌذحتش ِٕٙح

 ػٍٝ سد غُ ٠ع١ؼه ال هللا فاْ ف١ٗ أٔص ِّح خحغشن ٚخٍٟ ج٢ْ ٘زٖ جٔفك ٌٟ ٚلحي صحٌذس دسجُ٘
 ٘زج ِٓ جٌٕحط ِٓ سأ٠طٗ ِٓ ٌرؼط ٚلٍص ذزٌه، ٚفشدص ٌٗ فذػٛش أجٍٟ ِٓ ئال جحء ِح وأٔٗ أغشٖ

 ض١ّ١س جذٓ ٘زج ضؼشفٗ ال ٚوأٔه فمحي جٌؾ١خ؟
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অভায মনকট ায়খ ানর অর –ভকুযী ফণেনা কনযন, মতমন  দানভযকয ঈনদ্দন পয কনযন। মতমন ফনরন, 
ঘটনাক্রনভ ঐ পনয অভায নঙ্গ যকান চরায ভনতা যকান খাফায ফা থে মছনরা না। অমভ খানকায কাঈনক 
মচনতাভ না। এ ফিায় অমভ ঈদভ্রানন্তয ভনতা  দানভনকয মর- গমরনত ঘযুমছরাভ। ঠাৎ একজন ায়খ 
অভায মদনক দ্রুত গমতনত যাঁনট এনরন। মতমন ানযাজ্জর ভুযখ ারাভ মদনরন। মতমন অভায ানত একটা থমর 
মদনরন মানত মকছু খামট মদযাভ মছনরা। এযয ফরনরন, “  এগুনরা ফযফায কনযা। যতাভায ন্তনয যমআ 
যনযানী অনছ এগুনরা যঝনড় যপনরা।  অো তায়ারা যতাভানক ধ্বং কযনফন না।”  একথা ফনর মতমন একআ 
নথ মপনয যগনরন। মতমন যমন শুধ ুঅভায কানছআ এনমছনরন। অমভ তায জন্য দুয়া কযরাভ এফং এনত অনমন্দ 
রাভ। অমভ ন্যান্য ভানুলনক মজনজ্ঞ কযরাভ, এআ ায়খ যক? তাযা ফরনরা, তুমভ ভনন য় ায়খনক যচননা 
না, মতমন নরন আফনন তাআমভয়া। 
[অর- অ’রাভরু অমরয়যা মপ ভানামকমফ আফনন তাআমভয়া, ৃ.৫৪, তাকীক, ারাহুদ্দীন অর- ভনুমজদ, 
প্রকাকার, ১৯৭৬ আং, দারুর মকতামফর জাদীদ, ফয়রুত, যরফানন]  
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কাযাভত- ৫:  
 عؼ١ذ ذٓ جدّذ جٌّمشٞء جٌصحٌخ جٌؾ١خ جذٓ هللا ػرذ جٌذ٠ٓ ضمٟ جٌّمشٞء جٌؼحٌُ جٌؾ١خ ٚدذغٕٟ

 فأٔضٌص ِش٠ط ِػمً ٚأٔح ١ٌال لذِطٙح أٟٔ فحضفك ذٙح ِم١ّح جٌؾ١خ وحْ د١ٓ ِصش ئٌٝ عحفشش لحي
 ئٌٟ فذخً ظؼ١ف ٚأٔح فأجرطٗ ٚو١ٕطٟ ذحعّٟ ٠ٕحدٞ ِٓ عّؼص أْ أٌرع فٍُ جألِىٕس ذؼط فٟ

 ذمذِٟٚ ػشفطُ و١ف فمٍص دِؾك فٟ ذرؼعُٙ ججطّؼص لذ وٕص ِّٓ جٌؾ١خ أصذحخ ِٓ جّحػس
 ِٚح ذٕمٍه ٔغشع أْ ٚأِشٔح ِش٠ط ٚأٔص لذِص ذأٔه أخرشٔح جٌؾ١خ أْ فزوشٚج جٌغحػس ٘زٖ لذِص ٚأٔح
 ."ػٕٗ هللا سظٟ جٌؾ١خ وشجِحش ِٓ رٌه أْ فؼٍّص ذؾٟء، أخرشٔح ٚال جحء أدذج سأ٠ٕح

ায়খ ানর অর- ভকুযী এয যছনর ায়খ তামকঈদ্দীন অব্দেুা অর- ভকুযী অভানক ফনরনছন, ায়খ আফনন 
তাআমভয়া য. মখন মভনয মছনরন তখন অমভ মভনয পয কময। অমভ যানত মভনয মগনয় ঈমিত রাভ। 
তখন অভায কানছ বাযী যফাঝা মছর অয অমভ সুি মছরাভ। অমভ এক জায়গায় মগনয় ফান যথনক নাভরাভ। 
মকছুেনণয ভনধয শুননত যরাভ এক ফযমক্ত অভায নাভ  ঈনাভ ধনয ডাকনছ। অমভ দুফের যীনয তায ডানক 
াড়া মদরাভ। তখন ায়খ আফনন তাআমভয়ায একদর ছাে অভায মনকট এনরা। তানদয ানথ অমভ ূনফে 
দানভনক াোৎ কনযমছরাভ। অমভ তানদযনক মজনজ্ঞ কযরাভ, যতাভযা অভায অগভন ম্পনকে কীবানফ 
জাননর; থচ অমভ ভাে এরাভ? তাযা ফরর, ায়খ আফনন তাআমভয়া তানদযনক ফনরনছ যম, অমন এননছন 
এফং অনায যীয সুি। অভানদযনক দ্রুত অনানক মননয় যমনত ফনরনছন। অভযা কাঈনক অনত 
যদমখমন এফং অনায ম্পনকে যকঈ ূনফে ংফাদ যদয়মন। অমভ তখন ফুঝরাভ এমট ায়নখয কাযাভত। 
[অর- অ’রাভরু অমরয়যা মপ ভানামকমফ আফনন তাআমভয়া, ৃ.৫৪, তাকীক, ারাহুদ্দীন অর- ভনুমজদ, 
প্রকাকার, ১৯৭৬ আং, দারুর মকতামফর জাদীদ, ফয়রুত, যরফানন]  
 
কাযাভত- ৬:                                    

 فٍُ جٌجٍٛط ِٓ دطٝ ِٕؼطٕٟ ؽذ٠ذز ِشظس ف١ٙح وٕص ئر ذذِؾك ِشظص لحي أ٠عح ٚدذغٕٟ"
 فّح جٌؼحف١س، جحءش ٚلحي ٌٟ فذػح ٚجٌّشض ذحٌذّٝ ِؾطذ ِػمً ٚأٔح سأعٟ ػٕذ ٚجٌؾ١خ ئال جؽؼش
 "ٚلطٟ ِٓ ٚؽف١ص جٌؼحف١س ٚجحءش فحسلٕٟ أْ ئال ٘ٛ

ায়খ ানর অর- ভকুযী এয যছনর ায়খ তামকঈদ্দীন অব্দেুা অর- ভকুযী অয ফনরন, অমভ দানভনক 
কমঠন যযানগ অক্রান্ত রাভ। এভনমক অমভ ফনত াযতাভ না। ঠাৎ অভায ভাথায মনকট ায়খনক যদখনত 
যরাভ।তখন অমভ ভাযাত্মক জ্বয  যযানগ অক্রান্ত মছরাভ।মতমন অভায জন্য দুয়া কযনরন এফং ফরনরন, সুিতা 
চনর এননছ।মতমন অভায কাছ যথনক মায়ায নঙ্গ নঙ্গআ অমভ সুি নয় যগরাভ। 
[অর- অ’রাভরু অমরয়যা মপ ভানামকমফ আফনন তাআমভয়া, ৃ.৫৫, তাকীক, ারাহুদ্দীন অর- ভনুমজদ, 
প্রকাকার, ১৯৭৬ আং, দারুর মকতামফর জাদীদ, ফয়রুত, যরফানন]  
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কাযাভত- ৭:  
  

 ِٚؼٟ جٌؾ١خ ػٍٝ لذِص لحي جٌّطشص جٌّمشب جٌذ٠ٓ ػّحد جذٓ جٌؾ١خ أخرشٟٔ لحي أ٠عح ٚدذغٕٟ"
 وحْ فٍّح ال، أَ ٔفمس ِؼه ً٘ ٠غإٌٟٔ ٌُٚ ٚأدٔحٟٔ ذٟ ٚسدد ػٍٟ فشد ػ١ٍٗ فغٍّص ٔفمس د١ٕثز
 فّٕؼٕٟ ٚسجءٖ جٌٕحط ِغ ص١ٍص أْ ذؼذ ِجٍغٗ ِٓ جخشؼ أْ أسدش ٔفمطٟ ٚٔفذش أ٠حَ ذؼذ

 ذٙزٖ فحسضفك ٔفمس ذغ١ش ج٢ْ أٔص ٚلحي دسجُ٘ جٍّس ئٌٟ دفغ جٌّجٍظ خال فٍّح دُٚٔٙ ٚأجٍغٕٟ
 ٚجدطجص ٔفذش ٌّح ٚآخشج ٔفمس ِؼٟ وحْ ٌّح أٚال دحٌٟ ػٍٝ وؾفٗ هللا أْ ٚػٍّص رٌه ِٓ فؼجرص

 ."ٔفمس ئٌٝ
অভায মনকট মতমন অয ফণেনা কনযনছন, অভায মনকট ায়খ আফনন আভাদুমদ্দন অর- ভকুযী অর- ভতুাযযাম 
ফণেনা কনযন, মতমন ফনরন অমভ একফায ায়নখয মনকট অগভন কযরাভ। তখন অভায কানছ খযনচয টাকা-
য়া মছনরা। অমভ তানক ারাভ মদরাভ, মতমন ঈত্তয মদনরন এফং অভানক স্বাগত জানানরন। অভানক মতমন 
তায মনকনট ফানরন। এফায মতমন অভায জীমফকা মনফোনয ফিা ম্পনকে মজজ্ঞাা কযনরন না। মকছুমদন য 
অভায খযনচয ঈকযণ যল নয় যগর। তখন অমভ তায মনছ নাভাম অদায় কনয তায ভজমর যথনক যফয 
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নত ঈদযত রাভ। মতমন অভানক ফাধা মদনয় ফনত ফরনরন। এযয মখন ভজমর যল নরা, তখন মতমন 
অভানক মকছু মদযাভ মদনয় ফরনরন, এখন যতাভায যকান খযনচয টাকা- য়া যনআ। এগুনরা ফযফায কযনত 
থানক। এ ঘটনায় অমভ মফমস্মত রাভ। ফুঝরাভ যম অো তায়ারা অভায ূনফেয  ফতেভান ফিা ায়নখয 
মনকট প্রকা কনয মদনয়নছন। 
[অর- অ’রাভরু অমরয়যা মপ ভানামকমফ আফনন তাআমভয়া, ৃ.৫৬, তাকীক, ারাহুদ্দীন অর- ভনুমজদ, 
প্রকাকার, ১৯৭৬ আং, দারুর মকতামফর জাদীদ, ফয়রুত, যরফানন]  
  
কাযাভত- ৮: ভতৃ ম্পনকে ংফাদ:  

 سجف ٚغ١ش٘ح دِؾك ألخز ذحٌؾحَ جٌّغً ٔضي د١ٓ ػٕٗ هللا سظٟ جٌؾ١خ أْ أضّٙٗ ال ِٓ ٚدذغٕٟ"
 غُ هللا ئٌٝ فطٛجٗ ٌٍّغ١ٍّٓ جٌذػحء ٚعأٌٖٛ ُِٕٙ جّحػس ئ١ٌٗ ٚجحء ؽذ٠ذج، خٛفح ٚخحفٛج أٍ٘ٙح
 فٛق ذؼعٙح ِؼرأز جٌشؤٚط ضشْٚ دطٝ غحٌػس ذؼذ جٌفالٟٔ ج١ٌَٛ فٟ ذحٌٕصش ٠أض١ىُ هللا فاْ أذؾشٚج لحي
 سأ٠ٕح دطٝ لٌٛٗ ِػً غالظ ئال ِعٝ ِح دٍف وّح أٚ ذ١ذٖ ٔفغٟ فٛجٌزٞ دذغٕٟ جٌزٞ لحي.ذؼط

 ."ذؼط فٛق ذؼعٙح ِؼرأز دِؾك ظح٘ش ػٍٝ جٌؾ١خ لحي وّح سؤٚعُٙ
অভায মনকট মফশ্বস্ত এক ফযমক্ত ফণেনা কনযনছন, মখন যভাগরযা দানভক  ন্যান্য টচর দখনরয জন্য ানভ 
অক্রভণ কযনরা, দানভনকয মধফাীযা খুফআ বীত- ন্ত্রস্ত নয় ড়র। এভয় একদর ভুরভান ায়খ আফনন 
তাআমভয়া য. এয মনকট অগভন কযনরন এফং তানক ভুরভাননদয জন্য দুয়া কযায নুনযাধ কযনরন। মতমন 
অোয মদনক ভননামননফ কযনরন। এযয ফরনরন, যতাভযা সুংফাদ গ্রণ কনযা, মনিয় অো তায়ারা  
মতন মদন য যতাভানদযনক াাময কযনফন, এভনমক যতাভযা যদখনফ যম একটায ঈয অনযকটা ভাথা স্তু নয় 
থাকনফ। ঘটনায ফণেনাকাযী ফনরন, অোয থ, তৃতীয় মদন দানভনকয প্রনফ ভনুখ ত্রুনদয ভাথাগুনরা 
একটায ঈয অনযকটা স্তু নয়মছনরা যমভন ায়খ ফনরমছনরন। 
[অর- অ’রাভরু অমরয়যা মপ ভানামকমফ আফনন তাআমভয়া, ৃ.৫৬, তাকীক, ারাহুদ্দীন অর- ভনুমজদ, 
প্রকাকার, ১৯৭৬ আং, দারুর মকতামফর জাদীদ, ফয়রুত, যরফানন]  
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কাযাভত- ৯:  

 وحْ ػٕٗ هللا سظٟ جٌؾ١خ أْ جٌٕغحؼ ػ١غٝ ذٓ جدّذ ذٓ ػػّحْ جٌٛسع جٌصحٌخ جٌؾ١خ ٚدذغٕٟ"
 ؽحخ ئٌٝ فٛصً فؼحدُ٘ ػحدضٗ ػٍٝ فجحء أعرٛع وً فٟ ذذِؾك ذحٌر١ّحسعطحْ جٌّشظٝ ٠ؼٛد
 دفغ غُ ٚأدٔحٖ ٌٗ ٘ؼ سآٖ فٍّح ػ١ٍٗ جٌغالَ ٠مصذ جٌؾ١خ ئٌٝ ٚجحء عش٠ؼح فؾفٟ ٌٗ فذػح ُِٕٙ
 ٚذٕحضه صٚجطه ضطشن أْ أ٠جٛص ذٍذن ئٌٝ جٌشجٛع ضؼجً أْ هللا فؼح٘ذ هللا ؽفحن لذ ٚلحي ٔفمس ئ١ٌٗ
 ٚػجرص جٌفطٝ ٚلحي ٠ذن ػٍٝ هللا ئٌٝ ضحتد أٔح ع١ذٞ ٠ح ٚلحي ٠ذٖ فمرً ٘حٕ٘ح؟ ٚضم١ُ ظ١ؼس أسذؼح
 ."دِؾك أً٘ ِٓ أدذ ذذحٌٟ ػشف لذ ٠ىٓ ٌُٚ ٔفمس ذال ضشوطُٙ لذ ٚوٕص ذٗ وحؽفٕٟ ِّح

ায়খ ঈভান আফনন অভাদ আফনন আা অন- নাাজ অভায মনকট ফণেনা কনযনছন, ায়খ আফনন তাআমভয়া 
য. দানভনকয মফভামযস্তান নাভক জায়গায় প্রনতযক প্তান যযাগীনদয যদখনত অনতন। বযা নুমায়ী মতমন 
যযাগী যদখনত এনরন। তানদয ভনধয এক মুফকনক মতমন যদখনরন এফং তায জন্য দুয়া কযনরন। য দ্রুত সুি 
নয় ঈঠর। মুফকমট ায়খনক ারাভ যদয়ায জন্য এনরা। তানক যদনখ ায়খ ামভনুখ মনকনট ফানরন। তায 
কানছ মকছু খযনচয টাকা- য়া মদনরন এফং ফনরন, অো তায়ারা যতাভানক সুি কনযনছন। সুতযাং তুমভ 
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অোয কানছ য়াদা কনযা যম তুমভ দ্রুত মযফানযয কানছ মপনয মানফ। যতাভায জন্য কখন বফধ নফ যম 
যতাভায স্ত্রী  চায কন্যানক ধ্বংনয ভনুখ যযনখ এখানন ফিান কযনফ? মুফকমট ফরর, অমভ তায ানত চভু ু
মদরাভ এফং ফররাভ, ায়খ, অমভ অোয মনকট অনায ানত তফা কযমছ। 
অমভ তায কাপ যদনখ মফমস্মত রাভ। ফাস্তনফআ অমভ অভায মযফাযনক ায়- ম্বরীন যযনখ 
এনমছরাভ।দানভনকয যকঈ অাভায মযফায ম্পনকে ফগত মছনরা না। 
[অর- অ’রাভরু অমরয়যা মপ ভানামকমফ আফনন তাআমভয়া, ৃ.৫৬, তাকীক, ারাহুদ্দীন অর- ভনুমজদ, 
প্রকাকার, ১৯৭৬ আং, দারুর মকতামফর জাদীদ, ফয়রুত, যরফানন]  
 
এআ কাযাভতগুনরা মরনখ অফু াপ অর- ফামমায য. মরনখনছন,  

 . ِٕٙح جٌمذس ٘زج روش ِٓ أوػش جٌّخطصش ذٙزج ١ٍ٠ك ال جذج وػ١شز  ػٕٗ هللا سظٟ جٌؾ١خ وشجِحش ٚ
 ٚ٘زج د٠ٕٗ فٟ غحٌرٙح ذال٠ح ذؼذز أذطٍٟ ٚ ئال ػٕٗ غط أٚ ػحدجٖ ذأدذ عّغ ِح أٔٗ وشجِحضٗ أظٙش ِٚٓ
 صفطٗ ؽشح ئٌٟ ف١ٗ ٠ذطحؼ ال ِؾٙٛس ظح٘ش

ায়খ য. ননক কাযাভত যনয়নছ। এআ ংমেপ্ত ফআনয় যগুনরা ঈনেখ কযা ঙ্গত নয়। তায ফনচনয় প্রমদ্ধ 
কযাভত নরা যম যকঈ ায়নখয মফনযাধীতা কনযনছ ফা তায নঙ্গ বফযী ম্পকে যনয়নছ, য মফমবন্ন ধযননয ফারা-
ভুীফনত মনমতত নয়নছ। যফমযবাগ ভুীফত দীন ম্পকেীয়। মফলয়গুনরা স্পষ্ট  প্রকামত। এগুনরায 
মফস্তামযত ফণেনা নাফশ্যক। 
[অর- অ’রাভরু অমরয়যা মপ ভানামকমফ আফনন তাআমভয়া, ৃ.৫৮, তাকীক, ারাহুদ্দীন অর- ভনুমজদ, 
প্রকাকার, ১৯৭৬ আং, দারুর মকতামফর জাদীদ, ফয়রুত, যরফানন]  
 
কাপ  আরাভ ম্পনকে আফনন তাআমভয়া য. এয ননক কাযাভত যনয়নছ। এ মফলনয় তায ননক ফক্তফয 
অনছ। এগুনরায মকছু মকছু আফনন তাআমভয়া য. এয দৃমষ্টনত তাাঈপ ফআনয় ঈনেখ কনযমছ। দু:খজনক মফলয় 
নরা, অভানদয অজনকয অনরাচনায ভরূ মফলয় এখন শুরু কযা য়মন। অজ এখাননআ আমত টানমছ। যফতেী 
অনরাচনায় গানয়ফ ম্পনকে গুরুত্বূণে অনরাচনা কযা নফ।  
 


